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  173-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:38. (  الرقية طلب في السابق السؤال عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:02:23. (  هللا رحمه) يوسف أبي( عبدالصمد عبدالرحمن الشيخ حياة عن نبذة - 2

  ) 00:18:28. (  عبدالخالق عبدالرحمن إنحرافات بعض الشيخ ذكر - 3

  ) 00:24:31. (  اCلبانى شيخوال النجار زھرى محمد - 4

  ) 00:45:39(  ؟ الفقراء العلم لطلبة اJس�مية الكتب شراء فى الزكاة أموال إنفاق يجوز ھل - 5

  ) 00:54:20(  ؟.الحرام هللا بيت إلى به يحج لمن الزكاة إعطاء يجوز ھل - 6

  ) 00:57:17(  ؟ الزكاة أموال من للفقراء بئر حفر يجوز ھل - 7

  ) 00:57:57(  ؟ المتوفى أبيه إلى اCجر ينتقل فھل جاريةً  صَدقَةً  المتوفى أبيه عن مسجد ببناء شخص قام إذا - 8

 ) 00:58:43(  ؟. الحصر يفيد ھل)  له يدعو صالح ولد أو( ...  الصدقة حديث في الدعاء ذكر - 9

 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  ما جزاء الذين يسرتقون ؟ :الشيخ 

  .ال يدخلون اجلنة ، تريد حديثا  :السائل 

  .أنا ما أقول لك أعطين حديثا أو آية ، أعطين أرى اجلواب  :الشيخ 

  .)ن التوكل من اكتوى فقد بريء م(  ... :السائل 

  نعم  :الشيخ 

  .)من اكتوى فقد بريء من التوكل (  :السائل 

  ال من اكتوى أبو حممد أعطاك املفتاح :الشيخ 

  ... :السائل 

اجلزاء، اجلزاء انه ليس من السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ، طيب إذا كان  :الشيخ 



  أن يدخل يف هذا ؟  األمر كذلك فهل الطفل الصغري ، ميكن

  .ال  :السائل 

  .فإذن  :الشيخ 

  حكمها ... :السائل 

  .ليس لنفسها  وإمنا لوليدها  :الشيخ 

  .يعين لو قلنا أليب ليلى أرق لنا هذا الطفل  :السائل 

  أي نعم ما فيها شيء هذه ، االسرتقاء هو طلب الرقية من الغري ملن ؟ لنفسه  :الشيخ 

  .ريض يقول ارق هذه هي أما نفس امل: أبو ليلى 

  .هذا هو هذا معناه  :الشيخ 

  .أما إذا تطوع الراقي  :السائل 

  ما فيها شيء أبدا  :الشيخ 

  ... :السائل 

  . هذا هو السنة ، أي نعم 

  

نسأل شيخنا السؤال الطويل إذا أمكن عن موضوع أيب يوسف هل ممكن أن تضعوه على شريط حىت  :السائل 

  ا نريد أن نضعه يف كتيب عن أيب يوسف إن شاء اهللا نسمع خربا كاف ألن هذ

  نعم  :الشيخ 

  .فهل لك يا شيخ إن شاء اهللا حتضروا لنا شريطا  :السائل 

  .لو ناديتين بكنييت كان ذلك أوىل ، من أن تناديين بشيخ لنفسي أبو عبد الرمحن يا أبا عبد الرمحن  :الشيخ 

ن بطبيعة احلال حيضر دروسي الشهرية اليت كنت أتردد إىل حلب من حنن تعرفنا عليه وهو يف حلب ، وكا :الشيخ 

أجلها كان يل نظام أسافر من دمشق إىل بعض البالد الشمالية كحمص ومحص وحلب وإدلب والالذقية وكان 

مركز الدعوة بعد دمشق هي حلب نفسها فكان أبو يوسف حريصا كل احلرص على أن حيضر هذه الدروس ، 

ناك تشرب الدعوة السلفية ، مث نقل أو عني إماما يف بعض القرى البعيدة عن حلب ، وهناك ويف اعتقادي من ه

 ...بدأ ينشر السنة وكالعادة قامت الغوغاء ضده أنه كل ما جاءهم بسنة فلسان حاهلم وقد يكون حال لسان 

ضده حىت يكون  ، وكانت تصري بسبب ذلك بعض املشاغبات))ما سمعنا بهذا في آبائنا األولين (( بعضهم 



نتيجة األمر أن يوصلوا أمره إىل املخابرات ، فرتسل املخابرات خلفه ، وتستجوبه تستنطقه واملخابرات هناك بال 

شك ما يهمهم دعوة سلفية أو دعوة خلفية ، ولكن إمنا يهمهم أنه ما يصري هناك شوشرات ثورات وفنت 

، لعله وراءها فنت ضد الدولة ، ولذلك فهم حياولون يف  وتزعجهم هم يعين ، مث هم جيهلون ما وراء هذه الفنت 

كثري من األحيان أن يسكتوا هذه األصوات اليت تنادي بالدعوة السلفية، إرضاء للجمهور ، وإال كثري منهم يف 

قرارة أنفسهم ، كانوا يعرتفون بأن هذه الدعوة حنن نؤيدها وإىل آخرها، لكن ال نريد إثارة قالقل وبالبل ، وهذا 

أمر يقع مع كل داعية يف تلك البالد ، وبطبيعة احلال وقع ذلك معنا مرارا وتكرارا ، ومن أمهها أنين ملا بدأت بنقل 

الدعوة إىل إدلب وهي بلدة كبرية غرب حلب تبعد عنها حنو ستني كيلو مرت ، ملا بدأت بالرتدد عليها ، قام بعض 

كان من عاقبة ذلك ، أن أرسلوا إىل املفيت العام يف اجلمهورية املشايخ هناك واملفتني ، بإثارة الشغب حولنا ، و 

  .السورية ، وهو يومئذ أبو اليسر عابدين فأرسلوا إليه احتجاجات بأن هذا رجل يأيت إىل بلدتنا

  ... :السائل 

نا معليش لكن أنا اآلن أضرب لك مثاال عما يفعلونه مع الدعاة وأنا منهم قال يل وزير الداخلية وأ :الشيخ 

عندي طلب من املفيت وهذا مما يضحك الثكلى كما يقال ، طالب املفيت من وزير الداخلية أن تنزع عين الكسوة 

العلمية ، هو يتوهم أين شيخ من املشايخ صاحب عمامة كالربج ، وجبة كاخلرج ، هذا مثل إيش ، أهل العلم 

لباس خاص ، ألننا نرى أن األزياء ألهل العلم ، هناك هو متصور يل هكذا ، وأنا هناك كما تروين ها هنا ما فيه 

هذه من البدع الدخيلة يف اإلسالم ، فضحكت أنا ملا مسعت ، يقول انزع الكسوة العلمية ، قلت له أي كسوة ، 

هذه كسويت اليت أنت تراين فيها ، وطالب نفّي إىل احلسكة ، احلسكة بلدة يف الصحراء الشمالية الشرقية متصلة 

اق ، هذا يعين معاقبة يل حىت ال تصري الفنت ، يقول هذا الوزير يقول طبعا حنن ما ذاهبني ننفذ طلبات حبدود العر 

املفيت مع أن املفيت له مكانته يف الدولة ، مكانة رمسية وإىل آخره يقول يف احلقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعين هي 

فتنا انه حنافظ على األمن ، وما يصري يف قالقل دعوة حق هو هكذا يقول لكي حنن وظيفتنا وهنا الشاهد ، وظي

وتالتل ولذلك حنن نرجوك فقط أنك ما ترتدد بتلك البلدة وإال حنن دعوتك ما ننكرها أبدا ، ألا دعوة الكتاب 

والسنة هي دعوة كل مسلم كالم معسول وجيد ، املهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أيب يوسف الظاهر واهللا 

مسعته منه ، أنه املضايقات هذه اليت كان يصاب ا يف سبيل دعوته ، هي اليت محلته على أن يهاجر أعلم هذا ما 

  .إىل الكويت ، مث حلق به فيما بلغين صهره ، واآلن أنا أسأل عنه هل تعرفه 

  .نعم موجود صهره هناك يف الكويت  :السائل 

  يف الكويت ، وهل كان مالزما لعمه هذا ؟ :الشيخ 



مثل ما هو يف أوقات ، لكنه اآلن يسكن بعيدا عنه وال يالزمه إال إذا حضر اىل الديوانية يف احلي الذي  :السائل 

  .هو فيه ، أو يزوره كل أسبوع إىل بيته 

  أنا نسيت امسه هل حتفظ اسم هذا الرجل ؟ :الشيخ 

  ...امسه إبراهيم بن  ... :السائل 

  ايوه ابراهيم هل هو مالزم ملتزم  :الشيخ 

  ملتزم نعم  :لسائل ا

  وملتحي ؟ :الشيخ 

  ..ملتحي التحاء يعين  :السائل 

احلمد هللا ، الذي أردت أن أقوله أنه أخونا أبو يوسف رمحه اهللا كان من أنبغ اإلخوان هناك وأحرصهم  :الشيخ 

فيه شيئا على العلم الصحيح ، لكن كنا نالحظ عنه أو فيه ، ما أدري لعل األيام والظروف صقلته كنا نالحظ 

  .من احلدة ، أهو كذلك 

  .قال لنا ذلك  :السائل 

  كيف يعين ؟  :الشيخ 

قال لنا ذلك وضرب مثاال على حدته أنه رأى يوما أحد الناس الذين يدخنون الدخان فأذكر أنه قال  :السائل 

  ...أخذت منه السيجارة ووضعتها 

نها تضر غالبا ، ويظهر أن واحدا غريه كان مثيال اهللا أكرب هذه احلدة تنفع أحيانا لك ... - يضحك  -  :الشيخ 

الحدة تعتري خيار ( يف حدته فدفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إىل نبيه ، فقال قال صلى اهللا عليه وسلم 

أي نعم ، وإال أنا أشهد هللا عز وجل ، أنه هو من أخلص من  )الحدة تعتري خيار أمتي (  - يضحك- )أمتي 

  .ويعين أحرهم على الدعوة ، حريص على الدعوة  ...رأيت من إخواننا 

  .واهللا ملسنا هذا ، وليس هذا يف مثال وإمنا أمثلة طيلة عشر سنوات  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  هل هو سوري يا شيخنا  ؟: سائل آخر 

  ال هو فلسطيين ، نعم :الشيخ 

  ... :السائل 

  .هو فلسطيين رمحه اهللا وغفر لنا وله  :الشيخ 



ال سيما وهو كما نالحظ متأثر جدا بفكرك . وكيف عالقتك معه العلمية يعين كيف أخذ منك العلم  : السائل

.  

  .هو أوال أنا ذكرت لك كان حيضر دروسي هناك  :الشيخ 

  .يف سوريا  :السائل 

ن يف سوريا يف حلب بصورة خاصة ، وأحيانا كان يزورنا يف دمشق أحيانا لكن غالب اتصاله يب ، كا :الشيخ 

بسبب ترددي على حلب وحضوره دروسي ، كان حريصا على ذلك أشد احلرص ، مث ال خيفاك أنت أنه اآلن 

الناس يتتلمذ على الشخص بدون أن يروه ، يتتلمذون على كتبه ويف هذه املناسبة شخص رأيته يف مسجد األبرار 

  هل تعرفه أنت تعرف امسه ؟

  . هو من اخلارج آيت من السعودية  :السائل 

عارف لكن هو ليس سعوديا هو يدرس يف السعودية ، ويف السنة املاضية لقيين قال أنا شخصيا ما  :الشيخ 

أعرفك لكن أنا متخرج بكتبك ، ومرة من يومني ثالثة  وهذا أبو حممد شاهد اآلن ، أحل علّي الزم نزوره ، هو 

مه هذا أبو زوجته هذه ، أحل علّي بأنه الزم من عجلون متزوج فتاة لوالد يقيم هنا وهو ينزل ملا يأت ينزل عند ع

نزوره ، أما هنا أو هناك يف عجلون ، فأنا رأيت أن زيارته هنا أوال أقرب وثانيا لعله فيما بعد ميهد لغزو عجلون ، 

  .ما رأيك 

  .طيب  :السائل 

قى عن أيب يوسف أن فاملقصود يقول هذا اإلنسان ، إنه حنن تالمذتك من  وراء الكتب ، فال تستبعد ب :الشيخ 

يكون تلميذا لنا من ناحيتني ، ناحية اتصاله الشخصي وحضوره هناك لدروسي ، والناحية األخرى تشبعه مبا يقرأ 

  .يف كتيب 

  كم سنة يف سوريا كانت العالقة ؟  :السائل 

فال أذكر كم سنة  هذا ما ال أستطيع اجلواب عليه ألنه أنا من عيويب أنين ال أهتم بالتاريخ ، أي نعم ، :الشيخ 

  لكنها سنوات مباركة لكن كم سنة ما أدري أي نعم ، وهو قد زارين هنا يف عمان ، هل حدثك بذلك ؟

  نعم ، حدثين :السائل 

  نعم :الشيخ 

  .وجاء بزيارة خاصة  :السائل 

  .وكنا نأمل أن نراه أكثر من ذلك ، لكن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن  :الشيخ 



  .صعوبة حصوله على تأشرية والدخول هنا هو الذي كان مينعه كان صعبا  :السائل 

  .اهللا أكرب ، هؤالء إخواننا هؤالء الذين يسموهم األهل وبعد ذلك يعاملوهم معاملة اخلصوم  :الشيخ 

  .أما بالنسبة لعالقته معك يف املدينة ، أيضا ذكر لنا أنك كنت هناك يف املدينة  :السائل 

  ت يف املدينةأنا كن :الشيخ 

  تدرس ؟ :السائل 

  .أيوه نعم ثالث سنوات أدرس أيش العالقة هذه أنا ما أذكرها هذه  :الشيخ 

  .يعين كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك يف احلديث ، هناك يف اجلامعة  :السائل 

  هو كان طالب يف اجلامعة ؟ :الشيخ 

  .نعم طالب يف اجلامعة  :السائل 

  .أنسيته بالكلية  هذا مما :الشيخ 

  .وعمر األشقر ، وعبد الرمحن عبد اخلالق  :السائل 

عمر األشقر أعرفه جيدا ، وعبد الرمحن هؤالء من تالمذيت يف اجلامعة اإلسالمية ، اما أبو يوسف اآلن  :الشيخ 

  .أنت حتاول تذكرين 

  كان معهم   :السائل 

  كان معهم  :الشيخ 

  . وأخرج معهم  :السائل 

  

  ه ، أي نعم سبحان اهللا ، وكيف عالقته مع عبد الرمحن ؟آ :الشيخ 

كان يف األيام ينتقد على عبد الرمحن ، لكنه اآلن يعين أخذ يتفهم من عبد الرمحن ،   ...كويسة جيدة   :السائل 

  .يعين له شيء من التفهم بعض الفتاوى اليت يفيت ا عبد الرمحن ال يوافق عليها أبو يوسف 

بيعي ، ولذلك سألتك ألن عبد الرمحن مع أنه من إخواننا وتالمذتنا كما ذكرنا يف اعتقادي هذا أمر ط :الشيخ 

غلبت عليه الناحية السياسية ، فأظن احنرفت به يعين بعض الشيء عن اخلط السلفي ، وهذا أمر ليس سهال يعين 

رمات يف هذا العصر ، تذكر حينما يكتب يف رسالة له أنتم تعرفون امسها أنه البد للمسلم أن يرتكب بعض احمل

  .هذا الكالم له 

  .ال واهللا ال أذكر أي رسالة ؟  :السائل 



  تذكر هذا الكالم ؟ :الشيخ 

  .املسلمون والعمل السياسي : سائل آخر 

  نعم ، ما قرأت هذه الرسالة ؟ :الشيخ 

  .ال واهللا ما قرأا  :السائل 

دة ، أي نعم ، فسبحان اهللا العصمة ليست ألحد بعد رسول مع أن له رسالة يف حترمي بيع التقسيط مفي :الشيخ 

  بالنسبة اليش ؟. اهللا 

حماولة التوفيق  ...حجة أيب يوسف رمحه اهللا ، ممكن هذا كان يف البداية أما كان يف زيارته األخرية ،  :السائل 

  .بني اإلخوة املتخاصمني اإلخوة 

  .حممد ، أنه ال يزال فيه احلدة وإال صقلته األيام ولذلك كان سؤايل فيه كمان حتفظ سألت أبا :الشيخ 

  .صقلته األيام  :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

  كنا نستغرب مما صقلته هذا الصقل  :السائل 

  سبحان اهللا :الشيخ 

  .شيء عجيب  :السائل 

  .رمحه اهللا  :الشيخ 

 السيارة كيف أين أمحل العصا هذه ، كان يفيدنا واهللا فائدة ، وأنا أيضا عندي حدة ، ذكرت لك يف  :السائل 

عندي حدة موجودة يعين نشاط ، يعين أريد أفتك بالذي أراه أنه ليس على السنة افتك به ، وما ينفع الكالم 

  معه مرة مرتني 

  - يضحك  -  ...متنعه  :الشيخ 

و تعبت عليه أحب أضربه وأوجعه ضربا ، لكن بعد الذي ال يستجيب بدون ضرب يعين أمهله ، ول :السائل  

  .فحذرين أبو يوسف ،وقال يل تعال أنا كنت حادا وأنت تظهر مثلي حاد 

  .إن الطيور على أشكاهلا تقع  - يضحك-  :الشيخ 

  . فقال يل أرجوا لك يف املستقبل إن شاء اهللا مع ممارستك هلذا املنهج ، أن يصبح عندك اهلدوء :السائل 

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 

رك قليال قليال ، ونصحين وقال إياك تعتزهلم هؤالء رغم أن فيهم احنرافا ليس سائرين على وتصقل أمو  :السائل 



املنهج الصحيح ، وقال يل أخشى أن يبتليك اهللا كما ابتلى يوسف ، ألنك أنت داعية وفاهم ، يعين إذا تركت 

  هؤالء الناس ولو أم ليسوا على الطريق فيجب أن تصرب عليهم

  اهللا ال اله اال :الشيخ 

وتبقى معهم وتأمرهم وتنهاهم ، لعل اهللا عز وجل يهديهم ويصريون بالفعل هذه حكمة عظيمة تعلمتها  :السائل 

منه ، أدركت أن هؤالء الناس الذين كنت أنا مستعجال لنضجهم فكان خطأ وورا فأصبحوا ما شاء اهللا عنهم 

  .يعين كما نصحين أبو يوسف 

هللا ،والداعية إذا ما كان كذلك ممكن يكون ضرره أكثر من نفعه ، أي نعم ، هذا حق بال شك رمحه ا :الشيخ 

أنا أذكر قصة أن أحد املشايخ السلفيني هناك ، وما أقلهم هو يومئذ كان شائبا وأنا فىت ، كان يعين عنده حدة 

  العلمعجيبة جدا ، من حدته القصة التالية ، يف األصل أنا ما أعرفه لكن جرى بيين وبني أحد طالب 

  ... :السائل 

  ما شاء اهللا بارك اهللا لك فيها  :الشيخ 

  

شخص امسه حممد زهري النجار ، رمبا بعض احلاضرين يذكر هذا االسم ، ألنه فيما بعد صار طالبا يف  :الشيخ 

 األزهر وخترج من األزهر ، وأخذ يعلق على بعض الكتب احلديثية من ذلك أنه طبع كتاب شرح معاين اآلثار أليب

جعفر الطحاوي وهي كانت مطبوعة يف اهلند ، فطبعها يف مصر يف جملدات وعلق عليها بعض التعليقات هذا 

الرجل حممد زهري النجار ما أعرفه أنا سابقا ، كان اللقاء األول بيين وبينه ، عند بائع كتب يف دمشق كنت أنا 

هم شخص عرض عليه كتابا يبيعه لصاحب أتردد عليه كثريا ، فلما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن ، ومن

مكتبة ، وهو كتاب للقصيمي ، هذا النجدي الذي أحلد فيما بعد ، ما اسم الكتاب ؟ ال أستحضر اآلن االسم 

الشاهد عرضه من أجل أن يشرتيه أنا طار قليب وراء الكتاب ، ألنه كان عندي معلومات عن هذا الرجل ، قبل 

وي ، له كتاب امسه شيوخ األزهر ، يرد عليهم ردا علميا ، الشاهد ما كدت أن ينحرف ، بأنه سلفي وحماجج ق

أرى هذا الكتاب واسم املؤلف إال وقلت لصاحب املكتبة إذا اشرتيته منه أنا أشرتيه منك ، هو مسع مين هذه 

هنا قليال  الكلمة أخذين جانبا عن الدكان ، وأخذ ينصحين وأنا يومئذ شاب كما يقال بعد ما طال شاريب وحلييت

وهذا أحسن مين اآلن ،  ترى خفيف باملرة قال يل هؤالء وهابية هؤالء ينكرون التوسل وكذا وصار يعدد إيش 

بعض من مساوئهم عنده ، وإذا أنا أنربيت وأرد عليه وإذا هو يعجب مين هو طالب علم والبس جبة سوداء 

ن ردي عليه ، طبعا أنا أفحمته ، ولقائي وعمامة بيضاء ،وفعال هو طالب علم قوي حنفي املذهب وتعجب م



  الثاين كان أمام دكانة أخي أيب جعفر املنصور يف املسكية 

  السالم عليكم :السائل 

وعليكم السالم جرت املناسبة عن الزيادة بعد األذان الصالة على الرسول عليه السالم ، وإذا هذا الرجل  :الشيخ 

ديد املزاج ، وامسه عبد الفتاح اإلمام له بعض الكتب ، ويف مدرسة فيما بعد أعلم جار هلذا الشيخ املسن احل

اخلياطني يف دمشق ، هذه املدرسة فيها مسجد ، املدرسة فيها رواق فوق صفوف من الغرف للطلبة ، الشيخ عبد 

الفتاح اإلمام متخذ غرفة ، طبعا هذه ذهبت مفعوهلا ونظامها صارت تعطي لبعض الناس طلبة العلم كأفراد 

الشيخ عبد الفتاح آخذ غرفة شرقية ، وهذا حممد زهري النجار آخذ غرفة غربية ، وبينهم من اخلالف ما صنع 

وحراري ، ذاك بارد وحنفي وشاذيل مجع املصيبتني ، لكن ما يف مقاطعة  ...احلداد ، عبد الفتاح اإلمام سلفي 

عرفت أنه جاء الشيخ حممد الزهري بعد املرتني  بينهما لكن ما يف اتفاق وال انسجام ، الظاهر أو أكيد فيما بعد

اللذين التقيت وإياه قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شابا وهابيا يعجبك يا شيخ عبد الفتاح ، ويزيد عليك 

  إنه ما آيت له حبديث إال ويقول حديث ضعيف وصحيح ما أدري إيش وحريين

  ؟ ...كم كان عمرك   :السائل 

  نك كم عمرك أنت  ؟يعين أصغر م :الشيخ 

  .سبعة عشر سنة  :السائل 

يعين يف هذه احلدود ، الشاهد ذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح ، مسع ذا الشخص ، خاصة ملا مسع  :الشيخ 

مزية احلديث وجاء يوم من األيام عندي يف الدكان وأنا ساعايت ، وأنا ألول مرة أراه ، السالم عليكم عليكم 

من جيبه ساعة جيب ، ساعة اجليب اليوم بطلت ، اليوم ساعات يد طلعها يل وقال يل  السالم ، يطلع ساعة

انظر يل هذه الساعة ، صلحتها مرارا وتكرارا ، وما نصحوين فيها ، أنا كالعادة بطبيعة احلال أخذت الساعة 

أنا لست آيت من وأخذت السكني الذي يفتح ا الغطاء ووحطيت املنظار ، ومن حدة طبعه قال يل ضع الساعة 

قلت له خري إن شاء اهللا  قال أنا مسعت عنك أشياء أريد أن أحتقق منها ،  - يضحك الشيخ والطالب- أجلها ، 

وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل ( قلت له تفضل ، قال ما هو رأيك باملوالد ، قلت له 

  )بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار 

   ... :السائل 

نعم وهكذا ما طال األمر ، يعين هو مثل ما مسع وزيادة ، قال يل ومسعت أنه عندك دراسة يف احلديث ،  : الشيخ

قلت له واهللا بعض الشيء ، قال يل عندي كتاب امسه صوت الطبيعة ينادي بعظمة اهللا ، كتاب مطبوع هذا فعال 



يثبت توحيد الربوبية ، وتوحيد الربوبية  وبأسلوب عصري مجيل ، لكن أنا عندي ما له قيمة ألنه هو ذا الصوت

أمر مفطورون عليه الناس ، وحنن حباجة إىل توحيد األلوهية والعبادة وتوحيد الصفات ، لكن الكتاب ينفع وما 

يضر ، قال يل عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث أريد نعمل جلسات معك من أجل أن خنرجها ومثل ما 

ة اتفقنا معه أنه كل يوم مجعة بعد الصالة جنتمع عنده وهنا هو الشاهد ، حنط يقولون عندنا بالشام بال طول سري 

الطاولة ونقعد حنن وإياه وجاهة الطاولة بيين وبينه ويقرأ من الكتاب الشيخ حممد زهري النجار يطلع من غرفته ، 

ت يف حبرة ، على ويلف هو صائر يف الغرف هكذا جانبا وهكذا جانبا الطابق الثاين ، وهنا فضاء مساوي وحت

الطريقة القدمية ، يدور هكذا دورة وخيرج إىل السوق ، فقط يرانا قاعدين هنا مع بعض ، ينظر نظرة يف هلا معىن ،  

لكن الشاهد عند صاحبنا  - يضحك- كأنه بلسان حاله يقول ، ماذا فعلنا حنن كنا يف مصيبة وصرنا مبصيبتني 

ديه وأقول له تفضل يا شيخ حممد يتبسم ابتسامة هكذا باردة ، يعين ما عبد الفتاح ، أنا ملا رأيت الشيخ مير أنا

اتركه ما فيه منه خالص ، صار  ...يعجبه اجللسة هذه ، ماذا بإمكانه أن يفعل فيها وخيرج ، الشيخ عبد الفتاح 

بد الفتاح  يل ستة أشهر أشتغل فيه ، ما فيه منه خالص ، اتركه ، ويصيح بأعلى صوته ، أنا أقول له يا شيخ ع

األمور مرهونة بأوقاا وحتتاج صرب وحتتاج طولة البال ، مع ترددي على الشيخ عبد الفتاح لتخريج الكتاب مرارا 

الشيخ زهري مير علينا ،وأنا أناديه أول مرة وثاين مرة وثالث مرة باألخري علقت الشبكة ، وجاء حضر معنا ، 

لفتاح بصياحه ، وأنا بربودة دمي إىل آخره ، الرجل مثل قلت وصار حيضر معنا ، وجنلس نتناقش الشيخ عبد ا

لكم رجل حنفي املذهب وطالب علم قوي ، مث هو صاحب طريقة الشاذلية ، شيخه حممد اهلامشي التلمساين 

أنواع ما تعرف فيها خريا بدأ النقاش بيين وبني الشيخ زهري قبل كل  ...املغريب ، بدأنا حنكي معه يف الطريق 

الطريق والذكر ، قلنا له يا شيخ حممد أنت طالب علم وتقول حنفي ، طيب ما تعرف ما جاء يف  شيء يف

حاشية ابن عابدين يف حق هؤالء الذين يرقصون بالذكر أنه األرض اليت يذكرون اهللا فيها يف املسجد جيب أن 

  ...حيفر ترابه ، ويرمى وبعد هذا 

  هذا قول أيب حنيفة يا شيخنا ؟ :السائل 

ال هذا قول املتأخرين ألنه أبو حنيفة ما رأى املناظر السيئة هذه وبعد هذا ذكرته أو علمته ما أدري ،  :يخ الش

قلت له يف  رسالة للشيخ حممد  احلليب ، صاحب كتاب حليب صغري بالتعبري الرتكي فقيه حنفي أسلوبه خيتلف 

ب  ولو أنه ليس متحررا من التقليد لكن ماش خطوات متاما عن الفقهاء ألنه يأيت باملسألة ويأيت بدليلها من املذه

ملا يأيت الدليل ، هذا الرجل حليب األصل من فضله مؤلف رسالة عنواا يغنيك عن مضموا ، الرهص والوقص 

ملستحل الرقص ، الرهص والوقص ملستحل الرقص مبثل هذه النقول وبطولة البال مع حممد زهري النجار انقلب 



، لكن كان فيما يبدو متئد وحق له ذلك ، كان حيضر حلقة الذكر تبع شيخه حممد اهلامشي   الرجل وصار معنا

وهؤالء الشاذلية يقفون وميسكون بأيدي بعضهم البعض وتشتعل بقى احللقة ميينا ويسارا فتجد احللقة كلها ذاهبة 

ما استطاع أن يتخلص من  ...هلوا ولعبا آتية ميني ويسار ، ملا حنن بينا له أنه هذا هلو بذكر اهللا ، واختذوا دينهم 

احللقة لكن كشف القناع عن انقالبه ، صار يوقف مثل السارية مثل العمود فرد شقة ، احللقة تتحرك ميينا ويسارا 

وهو مثل احلديدة واقف انكشف الرجل ذه الطريقة ، ترى ماذا ؟ صاروا مجاعته  فاتين أذكر لكم أنه هذا من  

ن مرشحا أن يكون اخلليفة بعد الشيخ ، كما هي طريقتهم ، ماذا أصابه هذا حممد زهري كياسته وعلمه ، كا

النجار صاروا يداولون الكالم حوله ، وصل الكالم بطبيعة احلال للشيخ ، والشيخ يرى بعينه كما أنه حلكمة 

وعلمنا فيما بعد ألول مرة  يريدها اهللا ، وأنا عند الشيخ حممد عبد الفتاح بعد صالة اجلمعة ، نرى الشيخ اهلامشي

يزور تلميذه ، ألول مرة يأيت لغرفته ويزوره ، ملا طلع طلع التلميذ لتوديع الشيخ بعد ما ودعه جاء لعندنا وهو 

يبتسم قلنا له هات نرى ما نصحك الشيخ ، حكى لنا بقى مثل ما كان هو نصحين أنا ، أنه هؤالء وهابية نفس 

ح الشيخ تلميذه أنه هؤالء الزم ال تعاشرهم هؤالء عقيدم فاسدة هؤالء كذا الكليشة ، نسخة طبق األصل ، نص

وكذا وإىل آخره ، فيما بعد الشخص وظف إمام مسجد ، يف حملة قريبة من دكانيت أنا ، هي دكانة والدي ، يف 

جامع التوبة إمامه حمله امسها العقيبة عندنا ، سبحان اهللا وصل اخلرب إلمام املسجد الذي هو جتاه دكاين ، امسه 

الشيخ سعيد الربهاين ، من تالمذة الشيخ اهلامشي ، يعين هم زمالء يف الطريقة ، وأيضا يف املذهب كالمها حنفي 

املذهب ، فهذا الشيخ سلط أوالد احمللة على حممد زهري النجار ، فصاروا كل ما رأوه يف الطريق يرموه بقشر املوز 

؟ صار ملا يؤذن ما يزيد الزيادة ها هذا صار وهابيا ، بلغ خربه للشيخ سعيد وهو  والربتقال يعين يهينوه ما السبب

تلميذ معه على الشيخ اهلامشي ، يعين صار مهانا ، ما صرب على هذا ، فرتك دمشق وذهب حللب ومن هناك دبر 

و هناك ، الشاهد  سفرة ملصر ، يف مصر دخل األزهر وهو جمد وقوي يف العلم ، وأخذ الشاهد  وخترج وال يزال ه

  كنت أقول الشيخ عبد الفتاح

  حي يرزق اآلن :السائل 

أي نعم فيما أعلم وما عندي أخبار جديدة الشاهد كنت أقول للشيخ عبد الفتاح يا شيخ عبد الفتاح  :الشيخ 

ال تقل ما فيه خالص ، هذا الشيخ زهري صار فيه خالص ، ومن رأى عمر بن اخلطاب وعداءه الشديد للرسول 

ليه السالم ، من كان يظن فيه أنه يصري الشيطان سيخاف منه ، لذلك الدعوة حتتاج إىل أناة وصرب وطيلة بال ع

، الشاهد أن أخانا أبا يوسف اهللا يرمحه ، احلمد هللا الذي عرفناه هذه النتيجة أنه تعدل فيما بعد ، وهذا نتيجة 

  ، لعله  خلف من بعده من ينوب عنه هناك ؟العلم يعين العلم ، واإلخالص فيه ، ورمحنا اهللا وإياه 



  من أبنائه ال أبناؤه مل يكونوا يصحبونه يف جلساته :السائل 

  اهللا أكرب ال حول وال قوة إال باهللا :الشيخ 

  وكنا جنلس ساعات يف ديوانه ، وأبناؤه ال حيضرون إىل جمالسه لكنهم ليسوا عصاة  :السائل 

  احلمد هللا  :الشيخ 

  .من عامة الناس عاديون  فإم :السائل 

  أكربهم سنا كم ؟ :الشيخ 

مخس وعشرون أربع وعشرون يعين هم من عامة الناس حيبون الدعوة السلفية ، وتستطيع أن تقول  :السائل 

  .سلفي ، ألنه كان جيلس مع والده  ...األكرب منهم 

  . كويس احلمد هللا   :الشيخ 

  أما األوسط عبد اهللا فهو حريف :السائل 

  كيف ؟  :يخ الش

  حريف :السائل 

  صاحب حرفة :الشيخ 

  ...ويشتغل  :السائل 

  .يعين مهتم مبعاشه  :الشيخ 

  نعم ال جيلس يف جمالس العلم ، يعين إنسان عادي من عامة الناس :السائل 

  نعم :الشيخ 

  .وعبد اهللا األصغر ، هذا وسط  :السائل 

  من األكرب ؟ :الشيخ 

  .يوسف  :السائل 

  .والثاين  يوسف :الشيخ 

  .عبد اهللا وعبد العزيز ، الصغري عبد العزيز  :السائل 

  أنت تكلمت عن يوسف وعبد اهللا وعبد العزيز ماخربه ؟ :الشيخ 

  .عبد العزيز األصغر كلهم ملتحون  :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 



  عبد العزيز أيضا ملتحي وهو حيب أباه وهم حيبون  :السائل 

  أباهم :الشيخ 

  أباهم وحيبون الدعوة السلفية وينتمون هلا : السائل

  احلمد هللا :الشيخ 

  لكنهم ليسوا يعين مثل طالب العلم  :السائل 

  ايوه :الشيخ 

  .يعين ال أمسيهم طالب علم ، إال فقط األكرب  :السائل 

  .األكرب نعتربه طالب علم  :الشيخ 

  .نعم ، طالب علم  :السائل 

  . هؤالء الثالثة احلمد هللا ، وما له غري :الشيخ 

  نعم ، هؤالء الثالثة  :السائل 

  .ليس له سواهم  :الشيخ 

  .له أربع بنات  :السائل 

  متزوجات :الشيخ 

  اثنتان متزوجتان والثنتان ماتزوجتا :السائل 

  .أصغرهم كم عمرها  :الشيخ 

  .  واحدة مثانية عشر وأخرى أربعة عشر  :السائل 

  

  أموال الزكاة يف شراء الكتب اإلسالمية لطلبة العلم الفقراء ؟ يا شيخ هل جيوز إنفاق :السائل 

ال جيوز يف رأّي ألن الزكاة يشرتط فيها أن تسلم يدا بيد للفقري ، أما أن يشرتي ذه األموال أموال الزكاة  :الشيخ 

لم هذه ، بعض احلاجات للفقراء حىت ولو كانت هذه احلاجات من كتب العلم ، فهذا ال جيوز ينبغي أن تس

األموال للفقراء من طالب العلم وينصحون بأن تنفق يف سبيل شراء الكتب ، أو يطلب منهم التوكيل يف شراء 

هذه الكتب ، فإن وكل فبها وإال كان هو األحق يف أن يتناول هذا املال ويتصرف فيه يف حدود مصلحته 

يف الكتاب والسنة هذا يدخل هذا  الشخصية ، هذا الذي نعتقده وهذا الذي يستفاد من النصوص الواردة

لو كان هذا العموم مرادا ، من هذه اللفظة أو هذه  ))وفي سبيل اهللا (( الصرف يدخل ، يف عموم قوله تعاىل 



اجلملة من اآلية ، ولكن من اخلطأ البالغ أن يفسر هذا النص القرآين ، ويف سبيل اهللا ، باملعىن األعم األمشل 

مث لو   ))إنما الصدقات للفقراء (( ا تعطيل أوال ألداة احلصر املذكورة يف ابتداء اآلية لسببني اثنني ، األول هذ

كان هذا العموم مرادا ، فهو تعطيل للتفصيل املذكور يف اآلية واضاعة للحكمة من هذا التفصيل املذكور فيها،  

إنما الصدقات للفقراء ((  كان ميكن أن يقال إمنا الصدقات يف سبيل اهللا ، وانتهى األمر ، أما وهو يقول

ويعد بقية األصناف الثمانية ومنها يف سبيل اهللا ، فحشر يف سبيل اهللا يف مجلة األصناف الثمانية  ))والمساكين 

من جهة وحصر الزكاة بأداة احلصر إمنا يف هذه األصناف الثمانية ال ميكن أن يكون معىن ويف سبيل اهللا ، هو 

ي يذهب إليه بعض الدعاة اإلسالميني اليوم لتوسيع دائرة االنتفاع بأموال الزكاة ، وأنا هذا املعىن العام الشامل الذ

أعتقد جازما ، بأن من أسباب هذا التوسيع أمران اثنان ، األمر األول هو عدم االعتداد بعلم السلف ، وبتفسري 

بات أخرى من الصدقات اليت جتب السلف من جهة ، واألمر اآلخر أن أغنياء املسلمني ملا قصروا عن القيام بواج

عالوة عن الزكاة ملا قصروا ذاك التقصري أرادوا أن يسدوا هذه الثغرة بتأويل النص القرآين ، وتوسيع دائرة استعمال 

أوردها " مصارف الزكاة إىل أوسع مدى ممكن ، وهذا يف احلقيقة خطأ مزدوج ، يذكرين بالقول املعروف املأثور 

ما يكون معاجلة األخطاء اليت يقع فيها العامل اإلسالمي  "كذا يا سعد تورد اإلبل سعد وسعد مشتمل ما ه

بتحوير النصوص وتأويلها إن مل نقل حتريفها إىل معاين مل يكن يعرفها املسلمون من قبل ، يف سبيل معاجلة بعض 

وداوين باليت كانت " كان يقول   األخطاء اليت تقع اليوم ، ألنه هذه املعاجلات تشبه متاما ، معاجلة أيب نواس الذي

  . "هي الداء 

  .طيب شيخنا لو وضعنا السؤال بطريقة أخرى  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

يعين رجل دفع زكاة ماله ، إىل مؤسسة مجعية إسالمية أو كذا ، ترعى طلبة فقراء ، ترعاهم يف تعليمهم  :السائل 

    ...ويف 

  . أنا أقول لك مكانك رواح  :الشيخ 

  هل جيوز اإلنفاق من الزكاة هلم ؟ :سائل ال

تعبري سوري مكانك رواح ، هذا نظام عسكري يف سوريا ملا يكون اجليش ماش ، الضابط يريد إيقافه  :الشيخ 

عن املشي ، لكن ما يريد جيمده ، يريد يظل يف حركة لكن بدون تقدم ، يقول له مكانك رواح ، ال يتقدم وال 

  .يتأخر 

وضعناه بصورة أخرى ، سألنا يف احلقيقة هذا السؤال للشيخ ابن عثيمني يف احلرم املكي ، يف  طيب لو :السائل 



العشرة األواخر فأجاب بأن الداعي يف سبيل اهللا ، هو يصرف عليه يف سبيل اهللا ومبا أن الكتب ، يعين سالح 

  هلذا الداعية فنرى أنه جيوز ذلك أو كما قال يعين فكيف ترد على هذا القول ؟

يف اآلية الكرمية ، ما هو  ))وفي سبيل اهللا (( ردي سبق لكن اآلن حيتاج إىل شيء من التوضيح والبيان  :الشيخ 

  سبيل اهللا ؟

    .اجلهاد يف سبيل اهللا  :السائل 

سؤال يلي ذاك السؤال إعطاء املال لطالب العلم وهو فقري هو من سبيل اهللا  -يرمحك اهللا -عرفت فالزم  :الشيخ 

  و من الفقراء ؟؟ أم ه

  .الفقراء  :السائل 

طيب إذا بأي وجه جياب عن جواز ما نقلته وال أقول لك ما قاله ابن عثيمني ؟ من أين نأيت ذا  :الشيخ 

التجويز ، نأيت به من توسيع معىن سبيل اهللا كما شرحنا آنفا ، لذلك أقول السؤال األول سبق اجلواب عنه 

، فكان اجلواب مكانك راوح ، وطورت السؤال بصورة ثالثة كذلك اجلواب ما بتفصيل ، كما قلت طورت السؤال 

  يزال مكانك رواح ، 

 

أكثر ما قيل يف توسيع دائرة معىن سبيل اهللا ، هو إعطاء املال للفقري للحج يف سبيل اهللا ، للحج إىل  :الشيخ 

ومتحمس للحديث ، وداعي للحديث بيت اهللا ، فهو يف سبيل اهللا أنا أرى ذلك ألنه عندي حديث وأنا حديثي 

، نص احلديث قصة أيب معقل وزوجة أم معقل ، ملا حج مع الرسول عليه السالم جاءت زوجته أم معقل شاكية 

 "يا رسول اهللا ، قلت أليب معقل أن حيججين على ناضح له معه ، فأىب " : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 

يا رسول " : ين يسأله ملاذا مل حيججها على الناضح له اسم أنا نسيته اآلن ، قال فأرسل الرسول إليه ، فقال له يع

يفهم كل عريب جعلته يف سبيل اهللا ليس املعىن العام ، إمنا املعىن اخلاص وهو اجلهاد  "اهللا إين جعلته يف سبيل اهللا 

، من هنا أخذ اإلمام أمحد  )هللا أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل ا( ، قال عليه السالم وهنا الشاهد 

أنه جيوز إخراج الزكاة يف سبيل اإلحجاج إىل بيت اهللا  ، هذا توسعة بنص احلديث ، أما التوسعة اليت يذهب 

إليها املعاصرون اليوم فهي بال شك تعطيل للنص القرآين من الوجهتني من وجهة أداة احلصر إمنا ، ومن وجهة أنه 

إيش معىن التفصيل  ...عام تعطيل هلذا التفصيل الفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة يف سبيل اهللا باملعىن ال

القرآين إذا كان يف سبيل اهللا هو باملعىن العام ، دعك عن خمالفة هذا التفسري ملنهج السلف الصاحل لذلك ما أرى 

صرف ذا املال منطلقة من تفسري يف سبيل هذه التوسعات ، وبالتايل ال جيوز إعطاء الزكاة جلمعية نعرف أا تت



  .اهللا باملعىن العام 

   ...يف نفس  :السائل 

  تفضل  ... :الشيخ 

يأتينا رجل ويأتينا فعال يقول عندي مال من الزكاة ، أريد أن أحفر به بئرا للفقراء يف أفريقيا ، فنسال  :السائل 

  هل جيوز ذلك ؟

أموال الزكاة اليت عندك ، حنفر لك ا ، أما هذه الزكاة فملكها للفقراء  قولوا له هات من أموال هي غري :الشيخ 

  ، أو توكلنا حنن منلكها للفقراء ، يعين ينبغي يا سيد طارق أن تالحظ معىن التمليك ، هذه هي الزكاة

  بيدي  ... :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

إذا مات ابن آدم نقطع عمله إال ( ن احلديث طيب يا شيخ بالنسبة ملوضوع الصدقة اجلارية ، نعرف م :السائل 

، منها ولد صاحل يدعو له ، يأيت أحيانا ولد صاحل ويسأل ويقول لو بنيت مسجدا لوالدي أو لعميت  )من ثالث 

املتوفاة ، فهل األجر ينتقل علما بأن نص احلديث يدعو له ما قال يبين له ، أو حيفر له بئرا أو كذا ، فنحب 

  ؟   نسمع رأيك شيخنا

  

بالنسبة ألبيه فنعم ، أما بالنسبة لعمته فال ، وذكر الدعاء بالنسبة للولد الصاحل ، هذا ال يفيد احلصر  :الشيخ 

احلديث ال يعين أن الوالد سواء كان األب أو األم ال يستفيد من ولده إال من دعائه الصاحل ، هذا ال يعطي 

، هذا ال يعين أنه )الحج عرفة ( من مثل قوله عليه السالم  احلصر ، وإمنا كما هو معروف يف األسلوب العريب 

ما فيه مناسك حج إال الوقوف بعرفة وإمنا هذا من باب ذكر أهم شيء يف احلج وهو الوقوف بعرفة ، احلج عرفة 

ال يعين أن كل احلج الوقوف بعرفة وليس هناك بيات يف مىن ، ورمي مجرات وبيات يف مزدلفة وصالة الصبح 

وطواف قدوم وطواف إفاضة ، ال ينفي احلديث هذه األشياء املشروعة هذا أسلوب يف اللغة العربية وبه  هناك ،

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن (( نزل القرآن وجاء احلديث عن الرسول عليه السالم 

الفجر وإمنا صالة الفجر ،  ، ذكر هنا قرآن الفجر ، ال يعين فقط قرآن))الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا 

لكنه ذكر من الصالة أهم ما فيها من أركان إال وهي القراءة ، كذلك هنا ملا قال هنا وولد صاحل يدعو له ، ذكر 

الدعاء ألنه أهم شيء وأسرع شيء ميكن يستفيده امليت وهو الوالد من ولده ، أما أن الوالدين يستفيدان من 

ذا بال شك أمر مقطوع به بنصوص خاصة بعضها ونصوص عامة بعضها اآلخر ، الولد الصاحل من غري الدعاء فه



نعم ( قال  "عليها حج فأحج عنها ؟ " ، أخرى  )نعم ( قال  "إن أمي افتلتت وعليها نذر فأويف بنذرها " فمثال 

أدركته إن أبي شيخ كبير ال يثبت على الرحل وقد ( وحديث اخلثعمية وهو من أشهر ما يتعلق يف املوضوع  )

، فإذن مل يأت قوله عليه السالم ولد صاحل مبعىن احلصر أما )فريضة اهللا الحج ، أفأحج عنه قال حجي عنه 

أم لم ينبأ بما في صحف موسى ، وإبراهيم الذي (( األحاديث العامة النصوص العامة ، فهو مثل قوله تعاىل 

أطيب الكسب  ( بضميمة قوله عليه السالم  )) وفى ، أن ال تزروا وازرة أخرى وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

، الولد ))سنكتب ما قدموا وآثارهم (( ، وقوله تعاىل  )كسب الرجل من عمل يده وإن أوالدكم من كسبكم 

من أثر أبيه ، فكل عمل يفعله الولد الصاحل فله للوالد والوالدة منه حظ كبري ، وهلذا من بىن مسجدا عن روح 

م ، وحنن نرفع كلمة الروح ، ألا لغو ونقول من بىن مسجدا عن أبيه ، أي نعم ، فينفع ذلك أبيه كما يقولون اليو 

أباه أكثر مما لو بىن املسجد ومل ينو ألبيه ، لو بىن املسجد لوجه اهللا فله أجره وألبيه حظ منه ، لكنه لو بىن 

  . املسجد عن أبيه ، األنفع ألبيه هو هذا دون األول والعكس بالعكس 

  يعين شيخنا ال يتعدى األجر الوالدين ؟ :سائل ال

  أي نعم ال يتعدى األجر الوالدين يف مثل ما حنن فيه :الشيخ 

قلت فيما حنن فيه ، ألنه األمثلة ختتلف باختالف املتعلقات مثال رجل علم الناس تالوة القرآن ، فطاملا  :السائل 

، وهو يف قربه ، وهذا أيضا يستفاد من اآلية السابقة كذلك وجد من هؤالء الطلبة يتلون القرآن فللمعلم حظه منه 

احلديث الذي ذكرته ، أو علم ينتفع به وهذا من العلم الذي ينتفع به ، لكن فيما يتعلق بعموم االنتفاع لعمل 

  .الرجل ، فهو هذا العموم يتعلق بالوالدين فقط أي نعم 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

بىن مسجدا عن أبيه ، أو بىن مسجد هللا بدون عن أبيه ، يبنيه عن أبيه قلت يكون أنفع  ...يف موضوع  : السائل

  ؟.. ألبيه لكن بالنسبة 

  إيش قلت عن أبيه ؟ :الشيخ 

  .لو بىن مسجدا  :السائل 

  .ال ما تعيد كالمك ، فقط النقطة هذه عن أبيه إيش قلت عن أبيه  :الشيخ 

  عن ابيه :السائل 

  .أي صورة  :يخ الش



الصورة اليت نواها عن أبيه أنفع من أن يبين مسجدا ، فإذا بىن مسجدا يكون حظ ألبيه  لكن دون  :السائل 

  .الصورة األوىل ألنه ملا يبين بنية املسجد عن أبيه يكون أنفع ألبيه 

  .متام  :الشيخ 

  اآلن أيهما أنفع لذلك الشخص أن ينوي عن أبيه أم هكذا ؟ :السائل 

سبق اجلواب يف هذا ، قلت والعكس بالعكس ، مسعت قويل العكس بالعكس ، يعين إذا بىن املسجد مل  :لشيخ ا

  .ينو ألبيه فهذا أنفع له 

  شيخنا قراءة القرآن ورد فيها شيء للوالدين يقرأ القرآن  :السائل 

  هذا سبق الكالم عنه نعم  :الشيخ 

   ...بالنسبة  :السائل 

  
  


